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Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania

Najistotniejsze
cechy

We Francji oczekuje się, że sędziowie będą co roku uczestniczyli w
pięciodniowym szkoleniu w ramach doskonalenia zawodowego.
Sędziowie wybierają kursy z publikowanego corocznie informatora
obejmującego osiem ogólnych zagadnień. Jednym z zagadnień jest
administracja wymiaru sprawiedliwości, zagadnienie to obejmuje takie
tematy, jak narzędzia zarządzania (w tym zarządzanie budżetem),
zarządzanie zmianami, zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem,
zarządzanie stresem, techniki oceny, pomiary wydajności oraz
współzależność między polityką sądowniczą a polityką publiczną. Kursy
zazwyczaj trwają trzy dni, chociaż jedno szkolenie trwa 21 dni i jest
rozłożone na siedem modułów.
Kursy te są dostępne dla wszystkich francuskich sędziów na zasadzie
wyboru. Dodatkowo Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oferuje
dalsze programy opracowane pod kątem określonych celów związanych
z zarządzaniem. Pierwszy program składa się z cyklu kursów
dostosowanych do potrzeb uczestników, które mają stanowić pomoc
dla sędziów wyznaczonych do pełnienia konkretnego stanowiska
kierowniczego, i obejmuje szkolenie z zakresu zarządzania dla nowych
sekretarzy generalnych (secrétaires généraux), sędziów jako
przewodniczących wydziałów sądu, nowych prezesów sądów oraz nowych
prezesów sądów: rok po objęciu stanowiska, jak również plan szkolenia
dla prezesów sądów (adresowany do sędziów z co najmniej trzyletnim
stażem pracy na stanowisku prezesa sądu).
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Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania

Ostatnio Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wprowadziła
kolejny program, którego celem jest przygotowanie sędziów
zainteresowanych objęciem w przyszłości funkcji kierowniczych w danej
jednostce sądowej (przewodniczących wydziałów, prezesa sądu itp.), a
którzy nie zajmują jeszcze tego rodzaju stanowisk kierowniczych.
Szkolenia te mają rozbudowany program obejmujący najważniejsze
zagadnienia instytucjonalne, administracyjne i społeczne, przy czym
jest on rozłożony na 10 modułów realizowanych przez trzy dni w
miesiącu. Program nosi nazwę „Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires”
(CADEJ). Unikalną cechą tego kursu jest fakt, że oprócz sędziów
uczestniczy w nich niewielka liczba osób przygotowujących się do
zajmowania stanowisk kierowniczych w innych zawodach, na przykład
w służbie więziennej i żandarmerii.
Dane
kontaktowe
instytucji

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (École nationale de la
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75004 Paryż
Francja
Nr tel.: + 33 1 44 41 88 20
Faks: +33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Strona internetowa: http://www.enm-justice.fr

Inne uwagi

Wyżej opisane podejście stanowi NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ, chociaż
możliwość jego przeniesienia na inny grunt będzie wymagać ustalenia
nowych priorytetów dotyczących zasobów w krajowych instytucjach
szkoleniowych. Nowy kurs CADEJ dla osób pragnących w przyszłości
objąć stanowiska przywódcze i kierownicze stanowi OBIECUJĄCĄ
PRAKTYKĘ na wczesnych etapach rozwoju.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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